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ABSTRAK 

Tubuh manusia diibaratkan sebuah mesin, dirancang unik dan terdiri dari  berbagai sistem biologi yang 

diatur oleh organ dalam tubuh. Keseimbangan tubuh bergantung pada asupan makanan dan aktifitas fisik. Era 

globalisasi telah merubah cara berfikir remaja terkait gaya hidup dan pola makan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Persentase Lemak Tubuh, Indeks Massa Tubuh dan 

kadar Hemoglobin dengan tes tulis. Ini dikarenakan konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak dan 

sedikit zat besi dapat menyebabkan terjadinya obesitas dan memicu terjadinya anemia akibatnya konsentrasi 

belajar terganggu. Sampel penelitian dipilih secara random sampling dengan metode analitik dan pendekatan 

cross sectional. Sampel berjumlah 64, terdiri dari 32 laki-laki dan 32 perempuan. Data Persentase Lemak Tubuh 

dan Indeks Massa Tubuh diperoleh melalui pengukuran antropometri. Kadar hemoglobin diperiksa dengan 

menggunakan metode cyanmethemoglobin. Analisis data menggunakan uji rank Spearman. Hasil dari penelitian 

ini, tidak menunjukkan adanya hubungan antara Persentase Lemak Tubuh dengan tes tulis, Indeks Massa Tubuh 

dengan tes tulis dan kadar Hemoglobin dengan tes tulis. Pada laki-laki (p-value =0.17; p-value =0.17; p-value 

=0.98) dan perempuan (p-value =0.95; p-value =0.89; p=0.91). Akan tetapi, pada sampel perempuan, variabel 

moderat yaitu umur dan anemia menunjukkan hubungan dengan tes tulis (p-value = 0.04). 

Kata kunci : Persentase lemak tubuh, indeks massa tubuh, kadar hemoglobin, tes tulis, umur,   anemia. 

 

ABSTRACT 

 The human body is like a machine, designed uniquely and consists of various biological systems 

which are regulated by internal organs of the body. The proportion of the body depends on food intake and 

activity. Globalization era has changed the teenagers’ thought about lifestyle and dietary habit. The aim of the 

study to figure out the relation between written test, body fat percentage, body mass index and hemoglobin 

levels. It caused food intake that consist of more fat and less of iron can lead to obesity. Besides, it can lead to 

anemia that can cause focus disorder of studying. Samples of the study were selected by random sampling with 

analytic method and cross sectional approach. Total numbers of the samples 64 persons consist of 32 men and 

32 women. Data Percentage Body Fat and Body Mass Index is obtained through anthropometric measurements. 

Hemoglobin levels were checked by using cyanmethemoglobin method. Data of analysis used rank spearmen 

test. the results of this study showed no association between written test and body fat percentage, written test 

and body mass index and the last written test and hemoglobin levels. With P- Value result: man p-value (p-value 

=0.17; p-value =0.17; p-value =0.98) and women P-Value (p-value =0.95; p-value =0.89; p=0.91). However, in 

the sample of women, moderate variables such as age and anemia showed a relationship with a written test (p-

value = 0.04). 

 

Keywords : Body fat percentage, body mass index, written test, hemoglobin levels, age, anemia. 
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Pendahuluan 

 Manusia merupakan makhluk 

sosial, secara kompleks tersusun atas unsur 

biologis, sosial, psikologis dan spiritual. 

Dalam  kehidupan manusia terjadi suatu 

proses homeostatis untuk mempertahankan 

kehidupannya sebagai bagian dari 

kebutuhan dasar manusia. 

 Era globalisasi di berbagai sendi 

kehidupan saat ini cenderung memberikan 

perubahan pada gaya hidup dan pola 

makan. Hal ini menyebabkan manusia 

semakin konsumtif dalam memenuhi 

kebutuhannya, salah satunya berkaitan 

dengan kebiasaan makan. Kebiasaan 

makan tanpa memperhatikan kuantitas, 

porsi perkali makan dan kepadatan energi 

dari makanan yang dikonsumsi dapat 

mempengaruhi kesehatan, sehingga 

menyebabkan terjadinya obesitas dan 

anemia. 

Menurut Adrians dalam Lyza 

(2010), anemia disebabkan karena jumlah 

kadar hemoglobin dan hematokrit per 100 

ml. Meningkatnya kadar hemoglobin 

bergantung pada lamanya anoreaksi dan 

respon individu. Gejala yang ditimbulkan 

di antaranya : tubuh menjadi lemah, lesu, 

letih, mudah mengantuk dan nafsu makan 

berkurang.  

Hemoglobin merupakan suatu zat 

organik yang kaya akan zat besi, berfungsi 

sebagai medium oksigen dari paru-paru ke 

seluruh tubuh dan membawa 

karbondioksida dari jaringan tubuh ke 

paru-paru.  

Obesitas disebabkan karena 

akumulasi lemak yang terjadi secara 

bertahap dan dipengaruhi oleh rendahnya 

aktifitas fisik. Menurut Soegih (2009), 

obesitas disebabkan oleh beragam faktor, 

dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

obesitas dipengaruhi ± 70 % faktor 

lingkungan dan ± 30 % faktor genetik. 

Pada remaja terjadinya obesitas 

dan anemia sangat rentan terjadi, ini 

dikarenakan remaja mengalami fase 

pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian 

Riset Kesehatan Dasar (2013), mencatat 

7.5% remaja di Indonesia mengalami 

obesitas dan ± 22.7% remaja putri dan 

wanita subur di Indonesia mengalami 

anemia. Tingginya prevalensi anemia pada 

remaja putri dan wanita subur, disebabkan 

karena mereka memiliki kemampuan 

terbatas dalam menyerap zat besi.  

 Penelitian Annas di MTs Al Asror, 

kota Semarang, melaporkan adanya 

hubungan antara prestasi belajar dengan 

kadar hemoglobin, yang ditunjukkan 

melalui data yang diperoleh dari 65 siswa, 
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terdiri dari 21 siswa mengalami anemia 

dan 44 siswa normal. Dari 21 siswa yang 

mengalami anemia 4 di antaranya 

memiliki prestasi yang baik, sebaliknya 

dari 44 siswa yang normal 2 di antaranya 

memiliki prestasi kurang baik. 

 Selain berpengaruh terhadap 

kesehatan. Obesitas dan anemia pada 

remaja, juga berhubungan dalam 

mempengaruhi proses belajar yang 

diketahui melalui hasil ujian. Ini 

disebabkan karena tingginya kadar lemak 

dan rendahnya asupan zat besi pada tubuh 

manusia, sehingga terjadi penurunan 

fungsi kognitif. Akibatnya, mudah merasa 

lelah dan sulit untuk berkonsentrasi karena 

tubuh tidak memperoleh oksigen yang 

cukup.  

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

Persentase Lemak Tubuh dengan tes tulis, 

Indeks Massa Tubuh dengan tes tulis dan 

kadar Hemoglobin dengan tes tulis, umur 

dengan tes tulis dan anemia dengan tes 

tulis. 

 Melalui penelitian ini, diharapkan 

mampu mengungkap sebanyak mungkin 

kebenaran yang terjadi di lapangan. 

Berkaitan dengan pernyataan penelitian, 

sehingga kebenaran tersebut dapat 

dibuktikan secara implisit, yaitu suatu 

lingkungan, pola hidup seseorang ikut 

serta dalam menentukan pola konsumsi 

dan kondisi fisik yang secara tidak 

langsung berdampak pada hasil ujian tes 

tulis. 

Metode 

Desain penelitian ini adalah 

korelasional, dilakukan di SMA IPIEMS 

Surabaya. Sampel pada penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas XI MIA dan IPS 

yang berusia 15 – 18 tahun, dengan 

kriteria bersedia menjadi sampel 

penelitian, tidak sedang sakit, tidak sedang 

mesntruasi dan tidak mengikuti tes tulis, 

pengukuran antropometri serta 

pemeriksaan kadar hemoglobin. Sementara 

itu, pemilihan sampel dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode penentuan 

sampel menurut Arikunto (2002) : 

 

Dengan tingkat kepercayaan 95% dan taraf 

signifikan sebesar 5 %. Data penelitian 

berkaitan dengan karakteristik sampel dan 

variabel penelitian, meliputi : jenis 

kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, 

anemia, merokok, persentase lemak tubuh, 

indeks massa tubuh, kadar hemoglobin dan 

hasil ujian tulis. Jenis kelamin dan umur 

diperoleh dan dikumpulkan dengan 

menggunakan form penelitian. Berat badan 

sampel diukur tanpa alas kaki 

n = N/100 x 25 
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menggunakan alat timbangan berat badan 

dengan tingkat ketelitian 0,1 kg. 

Sedangkan, tinggi badan sampel diukur 

dalam posisi tegak lurus tanpa alas kaki 

menggunakan alat microtoise dengan 

tingkat ketelitian 0,1 cm. 

 Untuk mengetahui Persentase 

Lemak Tubuh dan Indeks Massa Tubuh 

sampel dapat menggunakan alat Body Fat 

Monitor, yaitu dengan cara memasukkan 

data terkait jenis kelamin, umur, berat 

badan dan tinggi badan. Sedangkan, hasil 

kadar hemoglobin dan anemia hanya dapat 

diketahui dengan cara melakukan 

pemeriksaan laboratorium. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan pada 

pemeriksaan kadar hemoglobin adalah 

cyanmethemoglobin.  

Metode cyanmethemoglobin dipilih 

karena mudah dilakukan, memiliki 

standart yang stabil dan biaya yang 

dikeluarkan tidak begitu besar. Selain itu, 

metode ini telah dianjukan untuk 

digunakan oleh ICHS (International 

Commite for Standardization in 

Hematologi). Hasil tes tulis diperoleh 

melalui ujian tes tulis selama 30 menit, 

terdiri dari 5 soal matematika. 

 

 

Klasifikasi Data 

 Penetapan Indeks Massa Tubuh 

sebagai salah satu variabel penelitian, 

dapat diketahui melalui klasifikasi pada 

tabel 1 : 

Tabel 1 

Klasifikasi Indeks Massa Tubuh  

Klasifikasi Indeks Massa 

Tubuh 

Underweight 

Normal 

Pre- Obes 

Obesitas I 

Obesitas II 

Obesitas III 

< 18.50 

18.50 – 25.99 

25.99 – 29.99 

30.00 – 34.99 

35.00 – 39.99 

>40.00 

Sumber : WHO, 2004 

Untuk Persentase Lemak Tubuh, 

klasifikasi obesitas pada laki-laki dan 

perempuan berbeda.  
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Tabel 2 

Klasifikasi Persentase Lemak Tubuh 

Klasifikasi Laki-Laki Perempuan 

Atletik 

Baik 

Normal 

Overweight 

Obesitas 

6 – 10 

11 – 14 

15 – 18 

19 - 24 

25 -  >25 

10 - 15  

16 – 19 

20 -  25 

26 – 29 

30 - >30 

Sumber : William dalam Amelia (2002) 

 Data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran antropometri berkaitan dengan 

Indeks Massa Tubuh dan Persentase 

Lemak Tubuh dikumpulkan dan diolah, 

serta dilakukan koding dengan tujuan 

mempermudah proses analisis data  untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

indeks massa tubuh dengan tes tulis dan 

persentase lemak tubuh dengan tes tulis.  

Batas kadar hemoglobin yang 

dianggap tidak beresiko apabila nilai kadar 

Hb pada laki-laki minimal 13 gr/100 ml 

dan perempuan minimal 12 gr/100ml.       

Tingkat kemampuan dalam menjawab soal 

ujian tes tulis diketahui melalui hasi akhir 

ujian tes tulis. 

 Analisis data menggunakan 

program SPSS, meliputi analisis univariat 

untuk mendeskripsikan nilai mean, median 

dan persentase setiap variabel. Analisis 

bivariat dilakukan untuk mengidentifikasi 

hubungan antara Persentase Lemak Tubuh 

dengan tes tulis, Indeks Massa Tubuh 

dengan tes tulis dan kadar Hemoglobin 

dengan tes tulis dengan menggunakan uji 

korelasi rank Spearmen.  

Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian terkait 

pengukuran antropometri, pemeriksaan 

kadar Hemoglobin dan hasil ujian tes tulis, 

diperoleh total keseluruhan sampel 

penelitian ini adalah 64 sampel, terdiri dari 

32 laki-laki dan 32 perempuan. Rata-rata 

Persentase Lemak Tubuh berdasarkan  

umur, laki-laki memiliki Persentase Lemak 

lebih kecil dari perempuan. Ini disebabkan 

karena pada masa pubertas, perempuan 

mengalami 2x penimbunan lemak lebih 

banyak dari laki-laki berfungsi untuk 

melindungi organ tubuh, sedangkan laki-

laki pada masa pubertas mengalami 

perkembangan otot.  

 Sebaliknya rata-rata kadar Hb 

berdasarkan usia, pada sampel laki-laki 

lebih tinggi dari sampel perempuan. Ini 

dikarenakan perempuan mengalami 

pendaraan pada setiap bulannya.   
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                          Tabel 3 

       Nilai Mean berdasarkan Umur 

Keterangan : 

 U     : Umur  

 PLT : Persentase Lemak Tubuh 

 IMT : Indeks Massa Tubuh 

 Hb    : Hemoglobin 

 HUT : Hasil ujian tulis 

Pada tabel 2 disajikan dalam bentuk 

data mean dan nilai sig (2 tail) yang 

digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 

hubungan antara Persentase Lemak Tubuh 

dengan tes tulis, Indeks Massa Tubuh 

dengan tes tulis dan kadar Hb dengan tes 

tulis pada sampel laki-laki dan sampel 

perempuan. 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Hasil uji rank Spearmen sampel laki-laki 

dan perempuan 

Variabel N Mean Sig (2 tail) 

L P L P 

PLT 

IMT 

Hb 

32 

32 

32 

21.4 

21.6 

13.2 

27.3 

21.1 

11.32 

0.17 

0.17 

0.98 

0.95 

0.89 

0.91 

Keterangan : 

 PLT : Persentase Lemak Tubuh 

 IMT : Indeks Massa Tubuh 

 Hb   : Hemoglobin 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada 

sampel laki-laki maupun sampel 

perempuan, tidak menunjukkan arah 

hubungan positif antara Persentase lemak 

tubuh dengan tes tulis, Indeks Massa 

Tubuh dengan tes tulis dan kadar Hb 

dengan tes tulis, pada laki—laki (p-value = 

0.17, 0.17 dan 0.98) dan sampel 

perempuan (p-value = 0.95, 0.89 dan 

0.91). Akan tetapi, pada sampel 

perempuan yaitu pada variabel anemia dan 

umur menunjukkan arah hubungan positif 

dengan tes tulis (p-value = 0.04), ini dapat 

dilihat pada tabel 3 : 

 

 

 

 

U 

PLT IMT Hb HUT 

L P L P L P L P 

15 

16 

17 

18 

14.6 

20.9 

22.7 

23.8 

21.9 

29.2 

23.4 

27.4 

16.2 

21.4 

22.5 

22.9 

17.9 

22.1 

18.9 

21.1 

11.3 

13.2 

12.9 

14.1 

9.9 

11.5 

10.9 

11.3 

4 

3.1 

2.7 

2.3 

1 

2.4 

3 

2.5 
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Tabel 3. 

Hasil uji rank Spearmen pada sampel 

perempuan berdasarkan variabel umur dan 

anemia. 

Variabel N Mean Sig (2 tail) 

Umur 

Anemia 

32 

32 

16 

1.94 

0.04 

0.04 

 Bila dibandingkan, selain variabel 

Persentase Lemak Tubuh dan kadar 

Hemoglobin (Tabel 3), variabel Indeks 

Massa Tubuh juga menunjukkan variasi 

nilai antara sampel laki-laki dan sampel 

perempuan, ini dapat diketahui 

berdasarkan persebaran umur. Nilai Indeks 

Massa Tubuh pada umur 15 -16 terendah 

terdapat pada sampel laki-laki, sedangkan 

umur 17 -18 Indeks Massa Tubuh terendah 

terdapat pada sampel perempuan. Hal ini 

memungkin bahwa hasil variasi Indeks 

Massa Tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor biologis dan pola makan, tetapi juga 

dipengaruhi oleh persepsi individu 

khususnya remaja perempuan terkait 

bentuk tubuh ideal. 

 Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

Persentase Lemak Tubuh dengan tes tulis, 

Indeks Massa Tubuh dengan tes tulis dan 

kadar hemoglobin dengan tes tulis, dengan 

asumsi bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki kebiasaan berbeda dalam 

mengisi waktu kosong, salah satunya 

berkaitan dengan kebiasaan makan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebiasaan makan, tanpa mengetahui 

kualitas dan kuantitas makanan yang 

dikonsumsi, banyak dialami oleh 

perempuan. Berdasarkan hasil wawancara,  

dengan dua informan laki-laki dan dua  

perempuan, diperoleh penjelasan bahwa 

waktu kosong sering digunakan 

perempuan untuk menghabiskan waktunya 

dengan berbelanja di Mall, nonton ataupun 

berkumpul di tempat makan bersama 

teman-teman, sedangkan laki-laki lebih 

banyak mengisi waktunya dengan bermain 

game dan sepak bola.  

 Walaupun konsumsi makanan yang 

mengandung banyak lemak, digambarkan 

dalam keadaan obesitas nampak 

berhubungan dengan tes tulis, yang 

diketahui melalui hasil Persentase Lemak 

Tubuh dan Indeks Massa Tubuh, namun 

hasil analisis korelasi pada penelitian ini 

menunjukkan Persentase Lemak Tubuh 

dan Indeks Massa Tubuh tidak ada 

korelasi dengan tes tulis, sehingga terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi tes tulis.  

Menurut Purwanto (2007), hasil tes 

tulis dipengaruhi oleh motif, motivasi dan 

intelejensi. Motif berkaitan dengan faktor 

pendorong seseorang untuk bertindak dan 

melakukan sesuatu, sedangkan motivasi 

lebih mengacu pada proses dalam 
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mempengaruhi pilihan-pilihan individu. 

Inteligensi merupakan kemampuan yang 

dibawa sejak lahir, berkaitan dengan faktor 

genetik.   

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukkan tidak ada hubungan antara 

Persentase Lemak Tubuh dengan tes tulis, 

Indeks Massa Tubuh dengan tes tulis dan 

kadar hemoglobin dengan tes tulis pada 

sampel laki-laki dan perempuan. Pada 

sampel perempuan, variabel anemia dan 

umur, menunjukkan adanya hubungan 

antara anemia dengan tes tulis dan umur 

dengan tes tulis. 
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